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Verenigingsnieuws
Herman Groen

Van de redactie
Inmiddels maakt Erik van Rosmalen al
weer enkele jaren de digitale versie van
Bij-Praten. Dit is voor het bestuur aanleiding geweest om Erik te vragen zitting te
nemen in de redactiecommissie. De
redactie commissie bestaat nu dus uit vier
leden.
Wij vertrouwen er op dat u de redactie
zult blijven voeden met leuke, interessante
of mooie artikeltjes.
In de wandelgangen vernemen wij dat
andere imkerverenigingen stik jaloers zijn
op zo’n fraai verenigingsblad. Steeds vaker
loggen imkers buiten onze vereniging in op
de site van NBV Amstelland. En dat streelt
ons. Ons motto is en blijft echter:

“een blad van en
voor de leden”.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op dinsdag
18 maart – 20.00 uur. Verloot de Stichting Buckfast
Marken onder de aanwezigen een Eiland bevrucht
Buckfast Koningin (t.w.v. € 125,-).

w Wie tijdens de winterzit af en toe zijn
varroalade controleert ziet aan de wasval
waar de bijentros zich bevind.
nbvamstelland.nl
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van
de imkervereniging Amstelland, te houden op dinsdag
18 maart 2014. Aanvang 20.00 uur, op het Bijenpark
Amstelland, Langs de Akker 1 te Amstelveen.

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
NBV AMSTELLAND
Agenda:
(Formele gedeelte
20.00 – 20.45 uur)

nbvamstelland.nl

1. Opening en Mededelingen
2. Notulen van de ALV 2013
3. Jaarverslag 2013
4. Verslag van de:
a. depotcommissie
b. tuincommissie
c. gebouwencommissie
5. Verslag van de redactie Bij-Praten
6. Verslag van cursussen
7. Financieel verslag van de
vereniging
a. Verslag kascommissie &
benoeming nieuwe kascommissie
8. Begroting 2014
9. Bestuursverkiezing
10. Organisatie
11. Website
12. Enqute
13. Statuten
14. NBV Wageningen en NH Groep
15. Activiteiten 2014
16. Rondvraag
17. Sluiting

De verslagen onder 4 a, b en c staan vermeld in Bij-Praten, alsmede de
verslagen onder 5 en 6. Het financieel verslag is in Bij-Praten bijgevoegd.
Gerard Goris is aftredend bestuurslid en is herkiesbaar.
Henk Kooij heeft twee jaar geleden aangegeven dit jaar aftredend en niet herkiesbaar te zijn. Het bestuur heeft Eric van der Meer aangezocht of hij bereid
is de plaats van Henk in te nemen. Het is aan de vergadering hem als nieuw
bestuurslid te kiezen. Mocht er een lid zijn die denkt: Secretaris??? Misschien
wel een leuke functie voor mij?? Schroom niet om je als tegenkandidaat aan te
melden. Hetzelfde geldt voor de tegenkandidaat voor Gerard Goris. Maar de
aanmelding moet 14 dagen voor de vergadering binnen zijn.
Het bestuur heeft zich gebogen over de structuur van onze organisatie. Zij
heeft daartoe een stuk opgesteld over het doel van onze vereniging, met een
duidelijke taakverdeling onder de bestuursleden en de samenstelling en doel
van de commissies.
Over de website, de enqute en de statuten worden nadere mededelingen gedaan.
Het wel en wee van de landelijke vereniging en van de Groep Noord Holland
komen ook aan bod. Wat voor activiteiten ons dit verenigingsjaar te wachten
staan, is vaak een verrassing, maar één ding staat vast: De Amstellanddag op
zondag 1 juni a.s. Op de Amstellanddag van 2 juni 2013 mochten we meer dan
500 bezoekers verwelkomen op ons bijenpark. Daarom hebben wij, als vereniging, niet meegedaan aan de Landelijke Imkerij Dag.
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winterzit. de bijen vormen
een bal die over de boven en
onderbak loopt.
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Notulen 2013
Notulen van de ledenvergadering van de imkervereniging Amstelland te Amstelveen, gehouden
op dinsdag 19 maart 2013.
Aanwezig 27 leden, inclusief het bestuur en één
donateur. Afmeldingen: 5 leden
Henk Kooij

D

e voorzitter opende de vergadering
met een welkom aan de aanwezigen
en keek nog even naar het jaar
2012. Ons overleden lid Gertrude wordt
kort gememoreerd. Ook in 2012 was er
op bijengebied weer het nodige gebeurd.
Er waren verschillende meldingen van
bijensterfte, verdwenen volken enz. Op
ons bijenpark viel de schade mee. Ook is er
in verenigingsverband het één en ander gebeurd (zie Bij-Praten 2012). Verder deelde
de voorzitter mee dat na sluiting van de
vergadering een film vertoond zou worden.
De notulen van 20 maart 2012.
Deze werden zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd.

Het jaarverslag 2012.
Hier werden geen aanvullingen op geleverd
in de vergadering, dus deze zal opgeslagen
worden. Met dank aan de secretaris.

nbvamstelland.nl
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Verslag depotcommissie.

Verslag van de gebouwencommissie.

Jan ten Raa heeft de taak van Jan van den
Berg overgenomen. In Bij-Praten was geen
melding gemaakt van de begin- en
eind- datum van de openstelling van het
depot, wel werd gemeld dat er iets eerder
geopend zal worden dit seizoen. De
klanten van het depot krijgen na invoering
van de automatisering een factuur mee
naar huis, zodat ze het verschuldigde
bedrag op de rekening van het depot
kunnen storten. Dit loopt goed. Het is zaak
de voorraad op peil te houden. Er worden
veel artikelen betrokken bij De Werkbij. Er
zijn 131 klanten geweest en dat heeft een
omzet gegeven van ongeveer 15.000,00
euro. De voorzitter bedankte Jan van den
Berg voor zijn werk ten behoeve van het
depot en overhandigde hem een oorkonde
en een bloemetje namens de vereniging.
Enkele leden hebben zich beschikbaar
gesteld als vrijwilliger om mee te werken
op de dinsdagavond.

Henk Kooij vertelde n.a.v. de vraag van Jan
ten Raa over het nieuw gehuurde gedeelte
dat de vergunning onlangs is ontvangen
voor de bouw van de nieuwe stelling met
overkapping. Een groot gedeelte hiervan
zal voor de volken van de cursus gebruikt
worden. Henk geeft verder uitleg over de
planning n.a.v. de vraag van Erik van
Rosmalen over wanneer volken kunnen
worden overgeplaatst naar het nieuwe
gedeelte. Voor de plaatsing van aanhangwagens zal in de toekomst huur gevraagd
worden aan de eigenaren van die aanhangwagens.

Verslag van de tuincommissie.
Mariet Neleman vertelde veel hulp te
hebben gehad van de leden op de tuinochtenden. Het valt wel op dat niet alle
huurders van stellingen komen helpen. Jan
Westerhof gaf aan dat de naast het
algemene stuk tuin ook enkele tuintjes
worden onderhouden die voor een
verhuurde stelling liggen, omdat de
tuintjes niet gehuurd zijn. Hij wil de
commissie nog graag iets uitbreiden en
hoopt dat vrijwilligers zich aanmelden.
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Verslag redactiecommissie.
Herman Groen gaf aan dat Bij Praten slecht
te vinden is op onze website en dat hier aan
gewerkt is. Erik van Rosmalen kreeg een
compliment voor het digitale werk voor
ons blad. De vereniging wil er naartoe om
zo min mogelijk papieren uitgaven te gaan
verzenden. Degenen, die toch nog de
papieren uitgave wil ontvangen, dienen
dit door te geven aan de secretaris.

Het financieel verslag.
De penningmeester, Gerard Goris, geeft
tekst en uitleg. De lay-out is overzichtelijk
en de verschillende onderdelen zijn door
nummers aangegeven. De energie kosten
zijn in drie‘n verdeeld. Er zijn nog geen
betalingen binnen van de gemeente ten
aanzien van de gebruikte energie door de
vorige pagina <
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schooltuinen. De winst van het depot is
ongeveer 1.500,00 euro, (10% van de omzet). Er was enige discussie over gemaakte
berekeningen door o.a. Hans de Graaff en
Gerbert Kos. Gerard heeft e.e.a. toegelicht en toelichting op de spaarrekening
gegeven. Omdat niet alle vragen naar volle
tevredenheid konden worden beantwoord
zal Gerard met Gerbert na de ledenvergadering nog contact hebben over eventuele
verbeteringen. Yord Hoetink voerde aan
dat het verslag moeilijk is te overzien voor
iedereen. De voorzitter sluit het agendapunt met de opmerking dat de opmerkingen en kritiek door de penningmeester
serieus zullen worden genomen en dat er,
indien mogelijk, nog een aanpassing volgt
of dat er tenminste voor het volgende
verslag wordt aangepast.

De begroting 2013.

Oude raat wordt door
Gerard profi uitgekookt

De algemene kosten voor het bijenpark
zijn in 2012 niet besteed. In 2013 zal dit
anders zijn gezien de inrichting van het
nieuwe gedeelte. Klaas van der Lee voelt
meer voor een driedeling van het te besteden bedrag voor het bijenpark.

Verslag kascommissie.
Bestaande uit de leden Yord Hoetink en
Dania Vrind. Zij hebben een goed inzicht
gekregen van de financi‘n van de vereniging. De voorzitter dechargeert de penningmeester op voorstel van de commissie.
Yord Hoetink was aftredend commissielid.
Gerard Kuijper volgt hem op.

nbvamstelland.nl
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Bestuursverkiezing.
Mariet Neleman en Cor Vonk Noordegraaf
zijn aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar. Met een applaus werden zij herkozen.
Cor blijft vicevoorzitter komend jaar.
Voorzitter Simone van de Graaf gaf aan dat
zij dit eerste jaar veel plezier heeft beleefd
in het besturen van de club. Zij heeft nog
niet alles kunnen verwezenlijken van
hetgeen zij gedacht had en hoopt dit het
komend jaar te kunnen doen.

Activiteiten voor 2013.

• De uitbreiding zal als eerste worden
aangepakt zodat volken z.s.m. kunnen verhuizen naar het nieuw gehuurde gedeelte
en de cursus er voordeel van heeft.
• Het bijenpark is als project opgegeve
bn voor de Entente Florale, waaraan de
gemeente Amstelveen in 2013 meedoet.
Er zal dus erg veel aandacht aan de tuin
moeten worden besteed.
• Via de Groenraad vragen we aandacht
voor biodiversiteit, ook buiten de gemeentegrenzen. Ook de braakliggende terreinen kunnen hierin worden betrokken.
Cor Vonk Noordegraaf merkte op dat er
wel budget moet zijn voor het aankopen
van de zaden en het inzaaien daarvan. De
gemeente Amstelveen werkt in ieder geval
mee naar het zoeken van plaatsen voor de
bijen in de openbare ruimten, zoals op het
Raadhuis en misschien op het terrein van
Canon om drachtplekken te benutten en
bewustzijn voor de bijen te vergroten.
• Roel Naber wil met Vincent van Driest
nbvamstelland.nl
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sie zal duidelijkheid aan de klanten geven
over de leverancier van de verschillende
artikelen. Het depot zal gaan werken aan
meer naamsbekendheid en zal werken
aan een duidelijke lijst met te verkrijgen
artikelen met prijzen.
een honingkeuring in het najaar houden
onder de leden. Een oproep daartoe moet
in Bij-Praten geplaatst worden. Roel maakt
hiervoor een opzetje met vermelding van
de eisen.
• Op 2 juni a.s. is weer de Amstellanddag.
Daar gaan we weer goed uitpakken en
hebben we veel helpende handen nodig.
• Voor secretaris moet een opvolger
gevonden worden, zodat deze nog kan
‘meedraaien’ voordat Henk stopt.
• Naar verwachting van gesprekken met
het Bijenhuis zal er een beleidsplan voor
depots gepresenteerd worden. Hans
de Graaff vroeg zich af in hoeverre we
gebonden zijn aan Wageningen omdat we
in Bijenhouden als depot staan vermeld of
dat de commissie elders in kan kopen. De
voorzitter geeft aan dat hierover op korte
termijn duidelijkheid moet komen, ook
omdat het Bijenhuis van onze opmerkingen op de hoogte is gebracht. Verder werd
er een vraag over de korting gesteld die
door het Bijenhuis gegeven wordt op vertoning van de lidmaatschapspas. Het pasje
van de NBV geeft in ons depot geen recht
op 10 % korting op Bijenhuis producten
omdat de vrijwilligers de spullen ophalen
in Wageningen zodat de klanten dichterbij
huis terecht kunnen. De depotcommis-
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De rondvraag.

• Gonnie Splinter vroeg zich af wanneer
het trottoir voor het gebouw wordt verbeterd. Henk Kooij zal de opzichter bellen en
dit vragen.
• Gerbert Kos stelde dat de varroa bestrijding in verenigingsverband dient te worden
aangepakt en dat daar al vroeg mee moet
worden begonnen. Dat geeft uiteindelijk
ook een mindere verspreiding van de mijt.
• Klaas van der Lee vroeg zich af hoe het
gaat met de golfbaan. Wij hebben indertijd advies uitgebracht en zou wel eens
willen zien hoe dat is uitgepakt. Hiervoor
wordt door Henk Kooij een rondleiding
met de heer Loogman georganiseerd als
alles groen en een beetje in bloei staat. Hij
zal dan van te voren het beplantingsplan
opvragen.
• Hans de Graaff vroeg of het mogelijk is
dat de betonplaten nabij de ingang van het
park opgehoogd kunnen worden, want
daar staat altijd veel water als het gerend
heeft. Henk Kooij zal aan Cor Portengen
vragen of dat mogelijk is.
De sluiting.
Met dank voor de aanwezigheid sloot de
voorzitter de vergadering.
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Jaarverslag 2013 van de NBV Amstelland
Het verenigingsjaar begon met de nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari 2013. Tijdens deze bijeenkomst
bekeken we ook een deel van een film over ‘zwermen’.
NBV Amstelland Jaarverslag 2013
Henk Kooij

Geslaagde cursisten van de
basiscursus onder leiding van
Jan Westerhof.

nbvamstelland.nl

• Op 14 januari 2013 overleed ons oud lid
Chris Mus. Hij heeft jaren geimkerd in het
Amsterdamse Bos.
• Op 19 februari gaf Franke van der Laan
een interessante lezing over wilde bijen in
onze omgeving .
• Op 19 maart werd de ledenvergadering
gehouden (zie pagina 4-6). De bestuursleden Mariet Neleman en Cor Vonk Noordegraaf waren aftredend; zij werden met
algemene stemmen herkozen. Er is op deze
vergadering reeds aangegeven dat Henk
Kooij in 2014 uit het bestuur zal treden en
zijn functie van secretaris zal neerleggen.
Vervolgens vertoonde Jos Hooyman een
oude documentaire over het imkeren aan
het begin van de vorige eeuw.
• Op 2 juni hadden we weer de open dag
tijdens de Amstellanddag van de Beschermers Amstelland. We mochten weer ruim
vijfhonderd belangstellenden verwelkomen
en uitleg geven over het bijenhouden.
• In de ochtend van 5 oktober sloten we het
bijenseizoen af met een hapje en een drankje. Onze honingkeurmeesters Roel Naber
en Vincent Driest hebben die ochtend een
bijzondere activiteit georganiseerd, een
volledig scherm

heuse honingkeuring; 14 deelnemers hebben hun honing ter keuring aangeboden.
Ook werden de diploma’s uitgereikt aan de
geslaagden van de basiscursus Bijenhouden.
• Op 5 november hield Frens Pries een
lezing over de virussen bij bijen.
• Op zaterdag 14 december werd op het
Bijenpark bij alle stands de varroamijt bestreden door middel van oxaalzuur.
Ons ledenbestand is in 2013 weer gegroeid,
grotendeels omdat de deelnemers aan de
beginnerscursus van 2012 hebben besloten
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lid van onze club te blijven, waar we erg blij
mee zijn. Eind 2013 hadden we 89 A-leden,
9 B-leden (lid van onze vereniging en een
andere NBV vereniging) en 17 begunstigers
(geen lid van de landelijke vereniging).
Dit jaar werd de basiscursus Bijenhouden
voor het eerst onder leiding van de kersverse
leraar en lid van onze club Jan Westerhof.
Er waren 15 inschrijvingen, maar uiteindelijk konden 13 deelnemers het diploma in
ontvangst nemen. In de loop van het jaar
hebben zich alweer voldoende potentiele
vorige pagina <
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deelnemers voor de nieuwe cursus in 2014
aangemeld. Een cursus Biologisch imkeren
door Wim Grassterk is door ca 20 cursisten
gevolgd waarbij ook ‘zijn’ bijenpark is
bezocht voor praktijkles. Een drachtplanten
cursus kwam helaas niet van de grond, met
name door te weinig gegadigden; volgend
jaar gaan we de animo weer inventariseren.

Op 25 mei werd de
nieuwe bijenstal van
een dak voorzien.

Het bestuur kwam dit jaar gemiddeld eens
per zes weken bij elkaar, vertegenwoordigers
hebben de Algemene Leden Vergadering
van de NBV te Wageningen bijgewoond en
zijn één keer naar de vergadering van de
Noord Holland Groep geweest. Bezoeken
zijn afgelegd bij het Raadhuis van Amstelveen, Canon en KPMG om mogelijkheden
te bespreken voor het plaatsen van bijenvolken op de complexen om bewustwording
te vergroten en bedrijven een extra optie
voor ‘groene’ initiatieven te bieden. Cees de
Koning heeft al 2 volken op het dak van de
eerste verdieping van het Raadhuis geplaatst.
Verder zijn er op uitnodiging recepties bijgewoond van de Amsterdamse Bijenvereniging
die 100 jaar bestaat en van de Burgemeester
Jan van Zaanen die naar Utrecht vertrekt (hij
had op 8 juli 2006 ons Bijenpark geopend).
Ons blad Bij-Praten kwam dit jaar drie keer
uit. De redactie heeft de uitgaven weer
voorzien van het nodige belangrijke leesvoer en deze werden ook op een meer dan
uitstekende wijze gedigitaliseerd door Erik
van Rosmalen.
Zoals gepland, werd het Bijenpark dit jaar
onder handen genomen, na het verkrijgen

nbvamstelland.nl
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van de benodigde vergunning. Eerst werd
met veel helpende handen e.e.a. gerooid en
werd een gedeelte van het hek verwijderd.
Met hulp van een aannemer werd de grond
geëgaliseerd en werden stelcon platen gelegd. Achter ons gebouw werd een nieuwe
(gedeeltelijk open) bijenstal gebouwd en
een tuingedeelte aan de bestaande tuin
toegevoegd, welke ook beplant en ingezaaid werd. De facilitaire commissie en de
tuincommissie hebben een mooi resultaat
bereikt, waar we nog lang plezier van ho-
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pen te hebben! De nieuwe bijenstal werd dit
jaar al grotendeels gebruikt voor de volken
van de beginnerscursus.
Ons park was ook opgegeven als project
voor de Entente Florale (Groenste Gemeente van Nederland), waaraan de gemeente
Amstelveen mee deed. De jury legde per
fiets een route door Amstelveen af en
had maar vijf minuten om ons Bijenpark
te bezichtigen en toelichting te krijgen.
Uiteindelijk werd de gemeente Amstelveen
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Verslag Depotcommissie
Jan ten Raa

tweede van Nederland, op één tiende punt
van de stad Groningen.
We vielen wel in de prijzen dit jaar voor
het ‘Groen Lintje’ van fractie Groen links
Amstelveen ‘voor onze inzet Amstelveen
aantrekkelijk te maken voor bijen en ze te
beschermen’! Deze prijs is een initiatief
rond wereld milieudag op 5 juni, waarbij
een groen initiatief in het zonnetje gezet
wordt. De andere genomineerden waren
de Speelboerderij Elsenhove, de Groenraad, het Keizer Karelcollege, Agrarische
Natuurvereniging de Amstel en Marleen
Andriessen (Vogelwerkgroep IVN)
Het depot deed dit jaar goede zaken. Er
zijn ook veel klanten geweest van buiten
onze vereniging. Alle cursisten hadden een
basisset nodig en het wintervoer was bijna
niet aan te slepen, maar door grote inzet
van de commissie en het vrijwilligersteam
werden de klanten tevreden gesteld!

nbvamstelland.nl
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Na een hectische start wat ons (Cees en Jan)
betreft, liep het jaar soepel. De laptop die
voor het eerst zijn intrede deed heeft ons
goed geholpen en ook hoofdbrekens (op
het eind van het jaar) bezorgd. Maar dit
terzijde.
Daar het jaar wat weer betreft slecht begon,
viel de omzet voor het depot heel erg mee.
Ook de aanvoer van de materialen werd
door Jan iets meer gestructureerd. We hebben
afgelopen jaar meer spullen laten bezorgen
dan dat we opgehaald hebben. Jan werkt op
een school en kon daar de spullen laten
bezorgen, waardoor het op school ook een
klein depot leek. Het voordeel van deze
goederenstroom is wel dat Jan gelijk de
voorraad, de inkoopprijzen en de winstmarges kon bijwerken.
Door een goed contact met De Werkbij
konden wij een redelijke prijs afspreken
voor alle artikelen. Hierdoor bleef ook de
Invertsuiker op een gunstige prijs. Dit bleek
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ook uit de verkoop, want we hebben meer
emmers en cans verkocht dan voorgaande
jaren. Een ander uitspringend artikel is
Apifonda. Ook wat de glazen potten betreft
hebben we qua aantal een onwaarschijnlijk
hoge omzet gehaald. Meer dan 1.000 potten
van 250gr en meer dan 1.800 potten van
450 gr. Dit komt omdat er een scherpe prijsdaling doorgevoerd is door een gunstigere
inkoop bij een andere leverancier.
De verwachting voor komend jaar is dat
we ongeveer op het zelfde pad blijven als
afgelopen jaar. We verwachten dat de
kosten ongeveer hetzelfde zullen blijven als
het voorbije jaar en dat de winst waarschijnlijk iets zal stijgen. Dit laatste komt
omdat Jan ten Raa nog prijsafspraken gaat
maken met De Werkbij.
Wat betreft de prognose, dit zal koffiedik
kijken blijven. Er zal een depot van de
Werkbij komen in Haarlem en ook in
Amsterdam-Noord komt een verkoop
van imkerij artikelen. We zullen moeten
afwachten wat hier uit komt. Nemen ze
veel klanten weg of blijft men toch bij ons
kopen.
Als laatste wil ik nog toevoegen dat Cees de
Koning is gestopt bij het depot en ons gaat
verlaten. Natuurlijk zal hij ons met zijn
expertise nog altijd terzijde staan. Als
plaatsvervanger stellen we Jan op den Orth
voor die door zijn ervaringen Jan ten Raa
zal bij staan.
Tenslotte wil ik natuurlijk alle vrijwilligers,
Gonnie, Ben, Jan, Cees, Herman en Peter
bedanken voor hun inzet en hulp en hoop
dat ze dit jaar ook weer inzetbaar zijn.
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Verslag Tuincommissie 2013
Mariet Neleman

Verslag Gebouwencommissie 2013
Peter Trooster

De tuingroep is vanaf maart weer ieder
1e zaterdag van de maand hard aan het
werk geweest om de tuin voor de bijen en
onszelf aantrekkelijk te maken. Er is een
nieuw stukje grond bijgekomen achter het
verenigingsgebouw, zodat er extra plaatsen
gemaakt konden worden voor bijenkasten.
We zullen veel werk moeten verzetten om
ook dit stukje tuin goed in te richten voor
de bijen.
De vaste kern medewerkers is bijna altijd
aanwezig geweest, jammer genoeg komen
er weinig nieuwe leden bij. Een dringende
oproep: probeer de 1e zaterdag per maand
vrij te houden om een paar uurtjes mee te
helpen. Alvast bedankt namens de bijen!

Begin 2013 is een aanvang gemaakt met de
uitbreiding van de Bijentuin. Daarvoor is
de zijkant van de tuin , achter het gebouw
verder ontruimd en zijn stelcon platen
neergelegd waarna de uitbreiding van de
stal opgebouwd kon worden. Deze uitbreiding was voornamelijk bedoeld voor onze
nieuwe imkers en is na het gereedkomen
ook direct in gebruikt genomen.
Daarna is door de tuincommissie de
inrichting van het vrijgekomen stuk tuin
ter hand genomen.
De gebouwencommissie is veel dank
verschuldigd aan die vrijwilligers die hebben
meegeholpen deze uitbreiding te realiseren.
Verder zijn over 2013 kleine onderhoudza-

ken verricht waarbij o.a. de gaskachels
opnieuw gerepareerd moesten worden.
Het vergane gevelpaneel aan de voorkant
van het gebouw is door Jan op ten Orth
professioneel vervangen.
Over het geheel genomen gaat ons gebouw,
met name aan de buitenkant, wat sporen
van veroudering vertonen.
Plannen voor 2014

• De commissie gaat zich orienteren

op een eventuele vervanging van het
verwarmingssysteem.
• Wat betreft de staat van het gebouw zal
een inventarisatie gemaakt worden t.b.v.
eventueel preventief onderhoud.
• De waterleiding nabij de spoelbak dient
vervangen te worden.
• De buitengevel rondom zal schoon
gespoten worden.
• Het stuk gereden entree hek zal
gerepareerd worden.
• Nagedacht gaat worden om de wateroverlast voor het gebouw te verminderen
zodat wij niet door diepe plassen hoeven
te waden om binnen te komen.
Kortom voor 2014 staat weer een groot
aantal klussen op het programma en de
gebouwencommissie heeft daarom
behoefte aan uitbreiding met vrijwilligers
die voorzien zijn van ideeën en/of
oplossingen en twee rechter handen.
De gebouwencommissie:
Henk Kooij, Peter Trooster

nbvamstelland.nl
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Verslag Redactiecommissie
Cor Vonk Noordegraaf

Cursisten aan het
werk in de nieuwe
bijenstal.

nbvamstelland.nl

In 2013 is er driemaal een uitgave van BijPraten verschenen met een grote variatie
aan artikelen. De varroabestrijding en
wintersterfte zijn nog steeds belangrijke
onderwerpen waar veel over gesproken en
geschreven wordt. 2013 was een belangrijk jaar voor Bij-Praten want in dit jaar
zijn we officieel gestart met een digitale
versie. Door het opnemen van extra foto’s
in prachtige kleuren ziet de digitale versie
er aantrekkelijker uit dan de papieren. De
vraag is nu echter hoe gaan we verder. Het
vraagt extra tijd om zowel een papieren als
een digitale uitgave te verzorgen want dat
vraagt een dubbele opmaak. Ons voorstel
is om voortaan alleen een digitale BijPraten te maken, die toegestuurd wordt
en ook via de website gelezen kan worden.
Voor hen die hem niet digitaal kunnen of
willen lezen en hem als papieren versie
willen ontvangen, kan een papieren versie
worden geprint. Deze printversie zal dan
zijn oorspronkelijk uiterlijk en opmaak
verliezen en eenvoudiger zijn dan de bestaande. Door deze werkwijze worden tijd
en kosten bespaard.
Het gevaar kan hierdoor ontstaan dat er
op den duur geen Bij-Praten meer verschijnt, maar dat de onderlinge berichtgeving alleen gaat bestaan uit uitwisselen van
berichten of af en toe een nieuwsbrief.
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Verslag cursussen
Henk Kooij
In 2013 is de basiscursus gestart met 15
deelnemers. En voor het eerst was Jan
Westerhof de cursusleider. Hij was in
2012 geslaagd voor het diploma Leraar-A
voor de Bijenteelt. Vandaar dat we Jan
verzocht hebben bij ons de cursus tot een
goed einde te brengen. En met succes. 13
Deelnemers hebben het diploma Basiscursus Bijenteelt uitgereikt gekregen. Op 20
februari jl. is de nieuwe cursus van start
gegaan met 18 deelnemers. Aan de cursus
doen twee echtparen mee, waarvan er één
de praktijklessen gaat volgen in Ruinen.
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print pagina

Zij hebben hun bijenvolken daar in de omgeving staan. Tijdens de cursussen wordt
Jan bijgestaan door Henk Kooij. Tijdens de
praktijklessen loopt dat vaak spaak, omdat
twee man voor 16 cursisten te weinig is.
Bij deze dan ook de oproep aan de meer
gevorderde imker: MELDT U AAN ALS
BEGELEIDER PRAKTIJKLESSEN.
Er is belangstelling voor een drachtplanten
cursus. Zo’n 12 personen hebben zich
aangemeld. Cor Vonk Noordegraaf zal, in
overleg met Klaas van der Lee, deze cursus
op gaan zetten. De cursus zal dan in het
najaar van start gaan. Er is nog ruimte
voor meer deelnemers, dus meld u aan!!!
vorige pagina <
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Bij Zaken

Aantekeningen naar aanleiding van de
lezing van Bram Cornelissen over de
ontwikkeling van bijenhouden in relatie
tot wintersterfte.

Wintersterfte in perspectief
Klaas van der Lee

nbvamstelland.nl

Op 7 januari van het nieuwe jaar hield Bram Cornelissen,
onderzoeker bij BijenWUR een inleiding over de historie
van wintersterfte. Aan de hand van een aantal grafieken
schetste hij een beeld van de ontwikkeling vanaf ca. 1830.
Basis hiervoor waren verschillende enquêtes die onder een
wisselend aantal imkers waren gehouden op eveneens een
wisselend aantal locaties. De globale conclusie is dat wintersterfte van alle tijden is, maar dat in de laatste 10 tot 20
jaar de sterfte vrijwel continu hoog is. Enkele uitschieters
waren herkenbaar in strenge winters vaak voorafgegaan
door een droge zomer. Ook het aantal bijenvolken vertoonde in deze periode grote schommelingen veroorzaakt
door economische omstandigheden en beleidsmaatregelen zoals gratis suikerverstrekking. De algemene conclusie
was dat er weliswaar een zeer globale trend is waar te
nemen in wintersterfte, maar dat hieruit geen conclusies
kunnen worden getrokken wat betreft de oorzaken.
Na zijn inleiding ontspon zich een interessante discussie
over de gehanteerde criteria en het grote aantal verschillende factoren die van invloed zouden kunnen zijn op de
onderzoeken. Te snel wordt een factor als hoofdoorzaak
aangewezen. Ook werd door de zaal een kritische kanttekening geplaatst bij enquête op basis van vrijwillige deelname van een willekeurig aantal imkers die reageren op
de oproep om gegevens over wintersterfte door te geven.
De motivatie van bijenhouders om deel te nemen aan

een enquête kan van invloed zijn op de uitkomst ervan.
Het is belangrijk om mogelijke factoren die uit de enquête
naar voren komen, in een veldstudie te onderzoeken. Het
belangrijkste nut is dat wintersterfte, die altijd en overal
plaats vindt, als verschijnsel onder de aandacht is gebracht.
De volgende stap dient te zijn het uitvoeren van een systematisch opgezet onderzoek naar de oorzaken van sterfte.
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Bram Cornelissen in
discussie met de zaal over
nut en noodzaak van een
verplichte wintersterfte
enquête.
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Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, nog afgezien van
de hoge kosten die een dergelijk onderzoek vraagt. Het
gaat om een groot aantal factoren die van invloed kunnen
zijn op de gezondheid van bijen. Om een degelijk onderzoek op te zetten moet het aantal factoren en de variabelen
daarin zeer beperkt worden. Dat is een onderzoek dat
ongetwijfeld jaren kost.
Om enig inzicht te geven volgt hier een lijstje met factoren
die volgens mij mogelijk van invloed zijn op de gezondheid
van de honingbij. Dit lijstje kan aangevuld worden en
nader worden gespecificeerd.

Ras, selectie,
herkomst

Standplaats,
microklimaat

Imker

Klimaat,
weer

Moerdegeneratie,
raszuiverheid, F1 e.v
Volksgrootte,
Ouderdom moer

Opbouw van de
beplanting van
het drachtgebied
binnen 3km.
Luchtvervuiling
Waterzuiverheid
Gebruik van
pesticiden en
herbiciden
Energiebronnen,
spoorlijnen,
hoogspanning
zendmasten
Verkeer

Bedrijfsmethode
Hygiene van de
imker
Varroabestrijding
Varroabesmetting
Ziektebestrijding
Honingproductie
Honingafname
Wintervoeding
Wintervoorraad

Temperatuur
Neerslag
Luchtvochtigheid

nbvamstelland.nl

(zand noord) , Gelderland (zand, midden), N
en Z Holland (veen,
west), Flevopolder (klei,
midden), Zeeland (klei,
zuid) Limburg (kalk/
löss)?
Deze situatie zou dan
een aantal jaren
achtereen moeten
worden gemonitord om
een trend te kunnen
ontdekken. Nader onder
zoek per locatie zou dan een mogelijke oorzaak boven
tafel moeten brengen.
Ambitieus, maar niet ondenkbaar. Ik ben maar een
eenvoudig imker, onderzoekers moeten zich hier maar
eens op werpen.

Louisiana geeft het
goede voorbeeld

Bovenstaande tekst heb ik aan Bram laten lezen. Hij heeft
hier en daar de tekst aangepast en plaatste de volgende
kanttekeningen.

Ieder zal begrijpen dat het vergelijken van de ontwikkeling
en sterfte op verschillende locaties van verschillende volken bij verschillend imkers een onvergelijkbaar resultaat
zal opleveren. Toch is het waarschijnlijk mogelijk een
goed doordacht onderzoeksvoorstel op te stellen en dit
stapsgewijs uit te breiden.
Zou b.v. een aanpak werken om b.v. 25 volken op 1 locatie
in verschillende delen van het land onder zo veel mogelijk
gelijke omstandigheden te vergelijken? B.v. in Drenthe

Voor wat betreft de lijst met mogelijke factoren. Sommige
zaken in de lijst zijn eerder parameters dan factoren.
Ik denk dat je niet alles kunt meten en zou moeten willen
meten. Dit maakt het erg complex en leidt vaak niet tot
beantwoording van de vraag.
Primair zijn die factoren van belang die direct effect
hebben op de gezondheid van bijen en in potentie elkaar
zouden kunnen versterken: voeding, ziekten, pesticiden
(en de bijenhouder??).
Een toekomstige monitor zou zich meer moeten richten
op deze groep factoren en de effecten ervan moeten meten
op bijen en bijenvolken (monsters nemen in plaats van
vragen stellen).
Ik hoop dat je hier mee uit de voeten kunt!
Met vriendelijke groet, Bram
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Hans de Graaff

Plantenvirus springt naar bijen
Een bekend plantenvirus is aangetroffen in honingbijen en kan
zich daarin ook vermeerderen. Dat
schrijven Amerikaanse en Chinese
onderzoekers 21 januari in het open
access-blad mBio. Het gaat om het
tabaksringvlekvirus, een RNA-virus

waarvan bekend is dat nematoden
en insecten het overbrengen van
plant tot plant. Het blijkt in honingbijen infecties in het hele lichaam
te veroorzaken. De wetenschappers
troffen het virus tevens aan in de
darm van Varroa-mijten. Ze vermoe-
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den dat deze het virus overbrengen
op bijen, maar er zelf niet ziek van
worden. Ook vermoeden ze dat het
virus, samen met andere virussen,
mogelijk verband houdt met de hoge
sterfte van bijenkolonies.
Bron: Bionieuws 1 februari 2014, jaargang 24

NRC van
20 februari 2014
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De wereldwijde afname van bijen, hommels en andere bestuivers
heeft grote consequenties voor de voedselzekerheid en het behoud
van biodiversiteit. Wetenschappers van Wageningen University
wijzen er in het gezaghebbende tijdschrift Ecology Letters op dat
een verdere verslechtering van de omstandigheden voor bestuivers
kan leiden tot een plotseling uitsterven van talloze soorten.

Robuust netwerk van bestuivende insecten kan plotseling instorten
Cor Vonk Noordegraaf

Planten worden door een groot aantal verschillende
soorten bestuivers bezocht en deze bezoeken weer veel
verschillende soorten planten. Al deze relaties vormen
gezamenlijk een robuust netwerk van interacties tussen
planten en bestuivers. Deze netwerken hebben een
kenmerkende structuur die in heel verschillende natuurgebieden, zoals regenwouden of rivierdelta’s, maar ook in
cultuurlandschappen met boomgaarden, akkers en
weilanden, steeds hetzelfde is. Planten en bestuivers
nemen in deze netwerken een positie in die er toe leidt
dat het voordeel van hun onderlinge relaties voor iedere
soort afzonderlijk, en voor alle planten en bestuivers
gezamenlijk, zo groot mogelijk is.

Verslechterende omstandigheden
Bestuivers staan wereldwijd onder druk, onder andere door
het gebruik van insecticiden, habitatverlies, parasieten en
ziekten. Deze verslechterende omstandigheden lijken het
steeds moeilijker te maken voor bestuivers om te overleven.
De wetenschappers van Wageningen University laten
met behulp van wiskundige modellen zien dat de gevolgen
van een verdere verslechtering van omstandigheden voor
bestuivers sterk beinvloed wordt door de manier waarop
interactienetwerken in elkaar zitten. De structuur van
deze netwerken leidt ertoe dat bestuivers elkaar onder
moeilijke omstandigheden ondersteunen. Alle bestuiver-
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soorten die gezamenlijk in één gebied voorkomen,
kunnen daardoor onder moeilijker omstandigheden
overleven.

Omslagpunt
Tegenover dit voordeel staat echter dat deze soorten
onder moeilijke omstandigheden sterk afhankelijk van
elkaar zijn. Hierdoor stort de gemeenschap, bestaande uit
bijen, hommels, vlinders, zweefvliegen en vele andere
soorten bestuivers, volledig in wanneer de omstandigheden zodanig verslechteren dat een kritische waarde
gepasseerd wordt. Herstel na zo’n omslagpunt is waarschijnlijk niet eenvoudig. De vereiste verbetering moet
daartoe wellicht veel groter zijn dan die welke nodig is om
de omstandigheden waarbij de bestuivergemeenschap is
ingestort te bereiken.
Wereldwijd is ongeveer tachtig procent van de plantensoorten afhankelijk van bestuiving door insecten en
andere dieren. Hiertoe behoort een groot aantal landbouwgewassen die van belang zijn voor de productie van
groenten, fruit, noten, kruiden en plantaardige oliën. De
directe bijdrage van bestuivers aan de wereldvoedselproductie wordt geschat op 150 miljard euro.
J. Jelle Lever, Egbert H. van Nes, Marten Scheffer, and Jordi Bascompte,
2014. The sudden collapse of pollinator communities. Ecology Letters,
online 3 januari 2014.
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Vanaf dinsdag
25 maart t/m
30 september is
het imker depot
elke dinsdag van
19.00 tot 21.00
uur geopend !

Agenda
Datum/tijd

aktiviteit

18 maart

20.00 uur. Algemene Ledenvergadering

25 maart

Depot elke dinsdag geopend
van 19.00 - 21.00u

5 april

Tuinochtend van 9.00‒12.00 uur

19 april

Einddatum voor inleveren kopij Bij-Praten

3 mei

Tuinochtend van 9.00‒12.00 uur

18 mei

Lentefeest Elsenhove

7 juni

Tuinochtend van 9.00‒12.00 uur

1 juni

Amstellanddag

31 augustus

Honing slingeren Elsenhove

30 september

Laatste depot avond 2014

26 oktober

Herfstfeest Elsenhove
 opij voor het volgende nummer dus inleveren
K
vóór 19 april Het volgende nummer verschijnt
medio mei 2014
Nadere informatie?
Uw secretaris weet overal(?) van.
Bijenpark, Langs de Akker 1,
1186 DA Amstelveen

nbvamstelland.nl
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NEDERLANDSE
BIJENHOUDERSVERENIGING

AMSTELLAND
Imkervereniging Amstelland
Bezoekadres:
Langs de Akker 1
1186 DA Amstelveen
www.nbvamstelland.nl

BANKNUMMER VERENIGING

IBAN NL38INGB 0002147110
t.n.v. Penningmeester
Imkervereniging Amstelland
1426 AA De Hoef
Gerard_goris@hotmail.nl
BANKNUMMER DEPOT

IBAN NL38INGB 0008032401
t.n.v.: Depot Amstelland –
Amsterdam

BESTUUR:

DEPOT COMMISSIE:

TUIN-COMMISSIE

Voorzitter
Mw. S. van de Graaf
Troubadour 9
1188 CX Amstelveen
06-48969935
simonevandegraaf@hotmail.com

Hr. J. ten Raa
Nova Zemblastraat 205
1013 RJ Amsterdam
020-7713155 /0644195423
jtenraa@amsterdams.com

Mw. M. Neleman
Amsteldijk-Noord 153
1183 TK Amstelveen
020-6431723
marietneleman@planet.nl

Hr. C. de Koning
Ouderkerkerlaan 30
1185 AC Amstelveen
020-6452038
Micedekoning@hetnet.nl

Hr. B. Engelen
Utrechtsedwarsstraat 172
1017 WK Amsterdam
020-3202946
engelengb@msn.com

REDACTIE-COMMISSIE

Hr. J. Westerhof
Antoniushof 11
1433 GA Kudelstaart
0297340635
Jan.westerhof@hetnet.nl

Vice-voorzitter
Hr. C. Vonk Noordegraaf
Hoofdweg 897
2131 MB Hoofddorp
023-5616525
c.vonknoordegraaf@hetnet.nl
Secretaris
Hr. H.S. Kooij
Watercirkel 125
020-6452285
1186 LR Amstelveen
hskooij@hetnet.nl
Penningmeester
Hr. G. Goris
Kromme Mijdrecht 1
1426 AA De Hoef
029-7563189
Gerard_goris@hotmail.nl
Bestuurslid
Mw. M.R. Neleman
Amsteldijk Noord 153
1183 TK Amstelveen
020-6431723
marietneleman@planet.nl

nbvamstelland.nl

volledig scherm

inhoudspagina

Hr. J. de Graaff
I. Boudier-Bakkerlaan. 4
1187 WR Amstelveen
020-6407737
jdegraaff40@gmail.com

GEBOUWEN-COMMISSIE

Hr. H. C. J. Groen
Ronde Hoep Oost 15
1191 KB Ouderkerk a/d Amstel
020-4964593 / 0651180339
h.groen9@chello.nl

Hr. H. Kooij
Watercirkel 125
1186 LR Amstelveen
020-6452285
hskooij@hetnet.nl

Hr. C. Vonk Noordegraaf
Hoofdweg 897
2131 MB Hoofddorp
023-5616525
c.vonknoordegraaf@hetnet.nl

Hr. P. Trooster
Stuurboord 4
1186 MA Amstelveen
020-6435033
p.trooster@casema.nl

Hr. E. van Rosmalen
Oostelijke Handelskade 58-h
1019 BP Amsterdam
020-419 5393 /0657323750
erik@rosmalen-schenk.nl
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